
Derbyn Galwad 
Bydd o ddiddordeb i aelodau Deiniolen 
bod Rhodri Glyn (Afon Goch gynt) sy’n 
weinidog yn Llansannan ac eglwysi Bro 
Aled ar hyn o bryd wedi derbyn galwad i 
fod yn weinidiog yng Nghapel y Ffynnon 
ym Mangor o fis Mai ymlaen.  Dymunwn 
fendith Duw arno wrth iddo baratoi at 
symud i’w faes newydd. 
 

Maeth 
Mae Aled Jones, Caernarfon, Llywydd 
presennol NFU Cymru, yn llais ac wyneb 
cyfarwydd ar Radio Cymru ac S4C.  
Mae’n aelod gweithgar yng Nghapel 
Tanycoed, Llanrug. Yn rhinwedd ei 
swydd gyda’r Undeb Amaethwyr clywir 
ef yn trafod pob math o faterion, yn 
cynnwys materion yn ymwneud â lles ac 
iechyd ffermwyr. Gofynnodd i mi rannu 

manylion am gyfarfod a gynhelir yng 
nghanolfan Bryn-y-groes, Y Bala ddydd 
Sadwrn, Chwefror 11.   
 
Cynhaliwyd ‘Maeth’ yn flynyddol  ers 
rhyw 5 mlynedd bellach.  Y bwriad yw 
cynnig cymdeithas a chefnogaeth i’r rhai 
sydd â chysylltiad a’r byd amaethyddol – 
maes sydd dan dipyn o wasgedd ar hyn o 
bryd. Bydd hwn yn gyfle i bobl ddod at 
ei gilydd i fwynhau cymdeithas, rhannu 
beichiau a dod i adnabod amaethwyr   
eraill mewn cyd-destun Cristnogol a 
chefnogol. Bydd croeso mawr i unrhyw 
un yno.  Bydd cinio (rhad ac am ddim) 
am 1.00 o’r gloch a chyfarfod yn dilyn 
am 2.00 o’r gloch. Y siaradwr gwâdd 
fydd Wyn Evans, sy’n gweinidogaethu i 
ffermwyr yn y De.  Ffoniwch 01678 
520752 i archebu lle a chinio os oes   
arnoch awydd mynd yno. 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Ionawr 29 
10.00 a.m. - Yng ngofal y swyddogion 
 

Chwefror 5 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Chwefror 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
 

Deiniolen  
 

Ionawr 29 
3.30 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Chwefror 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Ionawr 29 
2.00 p.m. - Y Parchg Ronald Williams 
 

Chwefror 5 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 
 

Chwefror 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Ionawr 29 
5.00 p.m. - Oedfa  
 

Chwefror 5 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. -  

‘Pob un meidrol fel glaswellt, a’i holl 
nerth fel blodeuyn ... yn gwywo’? ‘Ac 
nid yw ei le’n ei adnabod mwyach’? 
Pe na fyddai dim arall i’w ddweud 
byddai’n anobeithiol ar bawb ohonom. 
Bywyd, a ninnau gydag ef yn darfod ac  
yn mynd yn angof. Mae yna rywbeth 
hunllefus ynglŷn â’r syniad. Ond neges 
y Salmydd ac Eseia yw nad oes rhaid 
iddi fod felly, ac nad ydyw felly i bobl 
Dduw. Mae’r ‘ond’ yn bwysig i’r ddau 
ohonynt. ‘Ond y mae gair ein Duw ni 
yn sefyll hyd byth’ (Eseia 40:8). ‘Ond 
y mae ffyddlondeb yr Arglwydd o 
dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar 
y rhai sy’n ei ofni ... i’r rhai sy’n cadw 
ei orchmynion ac yn ufuddhau’ (Salm 
103:17-18).   

Ie, brau a darfodedig yw’r blodau 
harddaf; a ninnau gyda hwy. Ond, a 
minnau ar ganol ysgrifennu’r geiriau 
hyn fe’m hatgoffwyd am rywbeth arall 
a ddywedodd y Salmydd am bobl 
Dduw: ‘Y mae fel pren wedi ei blannu 
wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth 
yn ei dymor, a’i ddeilen heb fod yn 
gwywo’ (Salm 1:3). Er i ni fod wrth 
natur yn flodau sy’n darfod, fe’n 
gwneir trwy ras Duw yn goed cadarn 
nad yw hyd yn oed eu dail yn gwywo. 
Trwy fuddugoliaeth Iesu Grist dros y 
gelyn marwolaeth, nid gwywo a darfod 
na mynd yn angof fydd hanes y rhai 
sy’n credu ynddo, ond bywyd. A’r 
bywyd hwnnw gyda Duw a chyda Iesu 
Grist, ac nid hyd yn oed ‘am hydoedd’ 
chwaith. Oherwydd nid yn unig air ein 
Duw ni fydd yn sefyll hyd byth: dyna 
wna ei bobl hefyd.  
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Wnân’ nhw ddim wrth gwrs. Mwya’ 
piti. Mi bara nhw am wythnos neu 
ddwy o bosib, ond nid am lawer mwy 
na hynny. Nid am yr ‘hydoedd’ y mae’r 
cwmni a anfonodd y neges yn ei addo. 
Yn sicr, nid am fisoedd a blynyddoedd. 
Nid bod y cwmni, cofiwch, yn honni 
am un eiliad y bydd y blodau’n para am 
flynyddoedd. Wrth gwrs nad ydyw. Yr 
‘am hydoedd’ neu’r ‘for ages’ sy’n  
golygu gwahanol beth i wahanol bobl.  

Byddai’r Salmydd wedi cwestiynu’r  
‘am hydoedd’ pe byddai wedi gweld 
hysbyseb y cwmni gan iddo ddweud 
am ‘flodeuyn y maes – pan â’r gwynt 
drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le’n ei 
adnabod mwyach’ (Sam 103:15-16).  
Felly hefyd Eseia, a soniodd am y 
‘blodeuyn yn gwywo’ (Eseia 40:8). 
Gwyddai’r ddau nad yw’r un blodyn yn 
para’n hir iawn. Ac mae yna rywbeth 
digalon ynglŷn â’r sylweddoliad 
hwnnw.  

Ond i’r Salmydd ac Eseia fel ei gilydd, 
roedd rhywbeth mwy digalon. I’r ddau, 
mil gwaeth na breuder unrhyw flodyn 
freuder bywyd dynol. ‘Y mae dyddiau 
dyn fel glaswelltyn; y mae’n blodeuo 
fel blodeuyn y maes – pan â’r gwynt 
drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei le’n ei 
adnabod mwyach’, medd y Salmydd.  
Ac meddai Eseia, ‘Yn wir, glaswellt 
yw’r bobl. Y mae’r glaswellt yn crino, 
a’r blodeuyn yn gwywo; ond y mae 
gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth.’ 
Dyddiau dyn, a phobl eu hunain yn 
gwywo a chrino a diflannu.   

Am hydoedd? 
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Ebeneser (A), Deiniolen 
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Carmel (A), Llanllechid 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal yr aelodau. 
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Ronald  
Williams.  

 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 3.30 o’r gloch gan y 
Parchg Eric Jones.   
 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch. 
Bydd yr oedfa am 5.00 o’r gloch yng 
ngofal athrawon yr Ysgol Sul. 
 

Deiniolen 
Cofiwch fod yr oedfaon yn Neiniolen 
wedi eu symud i lawr isaf Tŷ Elidir erbyn 
hyn.  Bydd yn haws i bawb gobeithio o 
gael defnyddio’r drws ffrynt, yn arbennig 
yn ystod yng nghanol gaeaf. Diolch i 
Fenter Fachwen am eu cydweithrediad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genesis 
 
‘Yna galwodd Jacob ar ei feibion, ac medd-
ai, “Dewch ynghyd, imi ddweud wrthych 
beth fydd eich hynt yn y dyddiau sydd i 
ddod. “Dewch yma a gwrandewch, feibion 
Jacob, gwrandewch ar Israel eich tad ... 
 
Dyna ddeuddeg llwyth Israel, a dyna'r hyn a 
ddywedodd eu tad wrthynt wrth eu bendith-
io, a rhoi i bob un ei fendith.  
 
Yna rhoes Jacob orchymyn iddynt a dweud, 
“Cesglir fi at fy mhobl. Claddwch fi gyda'm 
hynafiaid yn yr ogof sydd ym maes Effron 
yr Hethiad, yr ogof sydd ym maes 
Machpela, i'r dwyrain o Mamre, yng ngwlad 
Canaan. Prynodd Abraham hi gyda'r maes 
gan Effron yr Hethiad i gael hawl bedd. Yno 
y claddwyd Abraham a'i wraig Sara; yno y 
claddwyd Isaac a'i wraig Rebeca, ac yno y 
cleddais i Lea. Cafwyd hawl ar y maes a'r 
ogof sydd ynddo gan yr Hethiaid.” Wedi i 
Jacob orffen rhoi ei orchymyn i'w feibion, 
tynnodd ei draed ato i'r gwely, bu farw, a 
chasglwyd ef at ei bobl’ (49:1-2, 28-33). 

Cynllun Efe 
Gwelir isod eto heddiw’r hysbyseb am 
weithiwr newydd i Gynllun Efe.  Mae 
Cynllun Efe a Chapel Caersalem, Caer-
narfon yn hysbysebu ar y cyd ddwy 
swydd: y naill yn swydd 3 diwrnod yr 
wythnos fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a 
Theuluoedd gyda Chynllun Efe, a’r llall 
yn swydd 2 ddiwrnod yr wythnos fel 
Swyddog Plant a Theuluoedd yng 
Nghaersalem.   
 
Buom yn cynnal gweithiwr ar y cyd dros 
y pedair blynedd diwethaf, ond gan fod 
Cynllun Efe a Chaersalem yn awyddus i 
gael gwasanaeth eu gweithiwr bob Sul, 
gobeithiwn sicrhau gweithiwr rhan amser 
i’r naill a’r llall. Y gobaith yw y bydd y 
gweithwyr yn medru cydweithio er 
mwyn i’r bartneriaeth  a’r cydweithio 
ardderchog a fu rhyngom barhau am 
flynyddoedd eto.  
 
Gan fod dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau 
ddydd Gwener, edrychwn ymlaen yn 
eiddgar i weld y sefyllfa erbyn diwedd yr 
wythnos.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Stephen  a Siân Rees a 
Gwydion, Rachub yn eu profedigaeth o 
golli tad a thaid, Mr Euros Rees, yn 
Rhydaman.  Dymunwn i’r teulu bob nerth 
a chysur yn eu galar. 
 

Clwb Gwau 
Cynhelir y Clwb Gwau yn festri Capel 
Carmel am 2.00 o’r gloch wythnos i 
yfory, ddydd Llun, Chwefror 6.    
 

Bwrlwm 
Cynhaliwyd Bwrlwm yn festri Bethlehem 
ddydd Iau diwethaf, Ionawr 26.  Bydd y 
cyfarfod nesaf ddydd Iau, Chwefror 9. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Carmel, 
Llanllechid am 7.00 o’r gloch, nos  
Fercher, Chwefror 8. 
 
 

Yna galwodd Jacob ar ei feibion, ac medd-
Dewch ynghyd, imi ddweud wrthych 
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